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6. OKTOBER 2011 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg - temamøde 

Møde afholdt: Fredag, den 30. september 2011 kl. 10 - 11 

Sted:        Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 

 

 

Til stede: 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), In-
golf Thuesen (institutleder, institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), 
Hanne Møller (HR- og Personalechef) og Kristian Boye Petersen (stabschef) 

 

B-siden: 

Mike Wenøe (karrierevejleder, TR-suppleant for adm. Ansatte AC´er), Karsten 
Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling), Ragnhild F. Wangen 
(TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Anne-
marie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk 
og Romansk), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, 
lektor, Tværkulturelle og Regionale Studier), Søren Fransén (fuldmægtig, Stu-
diekontoret, TR for adm. ansatte AC’er) og Morten Michelsen (suppleant for 
VIP, lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab) 
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Afbud fra:  

Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk Metal, TAP), 
Finn Hauberg Mortensen (institutleder, institut for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP) og 
Henrik Prebensen (lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, fælles-
TR suppleant for VIP)  

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Ulf Hedetoft bød Kristian Boye Petersen velkommen som midlertidig stabs-
chef for HUM og informerede om, at han skal varetage de funktioner, der hø-
rer under en fakultetsdirektør. Kristian Boye Petersen præsenterede sig selv og 
FSU-medlemmerne foretog en kort præsentationsrunde.  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 16. september (bilag) 

3. Godkendelse af revideret forretningsorden for FSU (bilag) 

 

4. Til orientering: 

a. Økonomi og budget  

 

5. Meddelelser 

6. Eventuelt  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 16. september: 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3) Godkendelse af revideret forretningsorden for FSU: 

Forretningsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 

§13 stk. 2 – ”Udvalgsmedlemmerne kan anmode om at synspunkter mm. tages 
til referat” 
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§13 stk. 5 – ” Ved udsendelsen skal det oplyses, at indsigelser skal indkomme 
otte dage efter udsendelsen”  

 

 

Ad 4) Til orientering: 

Økonomi og budget: Bilaget tentativ tidsplan for budget 2012 dateret 13. maj 
2011 blev uddelt på mødet.  
 
Ulf Hedetoft gennemgik tidsplanen for budget 2012. Fakulteternes frist for 
kvalitetssikring og upload af budgetter er fredag den 4. november kl. 12 og på 
baggrund af tidsplanen fra økonomisektionen skal fakulteterne fastsætte egne 
interne tidsfrister for de underliggende institutbidrag. Koncernøkonomi vil 
udarbejde et koncept for processen omkring investeringsbudgetter samt bud-
gettering af decentral balance. Den tentative tidsplan vil blive revideret, når 
konceptet foreligger. 
 
Den 7. oktober er der deadline for fakulteternes tilbagemelding af de faglige og 
personalemæssige konsekvenser af indtægtsfordelingen, men det vil ikke være 
muligt at have en detaljeret indtægtsfordeling på dette tidspunkt. Derfor skal 
det også tages med forbehold, at bestyrelsen får forelagt endeligt budgetforslag 
til godkendelse den 6. december. 
 
Status på de vigtigste parametre: 
 
STÅ: Godt kørende, da HUM pt. er 60 STÅ over målet 
Flytteprocessen: Afventer budgetoversigt over omkostningsprognose på nyt 
inventar. Prognosen svinger fra 20 - 60 mio. kr., og vil sandsynligt lande på 20 
– 30 mio. kr.  
”Tomgangsmidler”: KU anerkender, at HUM har penge til gode som følge af 
nogle historiske forhold. Dette betyder, at HUM får 17,7 mio. kr., som kan 
bruges i forbindelse med KUA2 byggeriet. 
Budgetkørsler: HUM ligger 15 - 20 mio. kr. over budget i 2011 og den opti-
mistiske STÅ prognose gør, at forventningerne er positive. 2012 ser nogenlun-
de positiv ud, men 2013 og 2014 kan der ikke siges noget om pt. 
 
Ulf Hedetoft oplyste, at dekanatet har besluttet at ressourceberegne alle uddan-
nelser. Disse beregninger skal også bruges til en rapport i forbindelse med for-
handlinger om timenorm mm. 
 
Peter Andersen sagde, at det var glædeligt at økonomien er optimistisk og ville 
derfor høre, om afskedigelsesrunden havde været nødvendig. 
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Ulf Hedetoft konstaterede, at det var nødvendigt på det givne tidspunkt og på-
pegede, at der stadig er stor usikkerhed med hensyn til 2013 og 2014, selvom 
2012 er fremtidssikret. 
Karsten Fledelius bemærkede, at der aldrig var kommet en forklaring på de 15 
mio. kr. der omfattede besparelsen i 2010. 
 
Ulf Hedetoft svarede, at en pessimistisk prognose, som i 2010, altid vil være 
behæftet med usikkerhed pga. f.eks. STÅ og eksterne bevillinger.  
 
Morten Michelsen henviste til de 17,7 mio. kr., som nu tilfalder HUM og an-
førte, at kritikken af besparelsen i 2010 primært går på, at der ikke blev udleve-
ret et detaljeret budget, hvilket han samtidig opfordrede til at der vil blive gjort 
fremtidigt.  
 
Ulf Hedetoft svarede, at tomgangsbeløbet også har været en positiv overraskel-
se for ledelsen. Argumentet for at få beløbet overført til HUM har været KUA2 
byggeriet. Vedr. KUA2 blev det oplyst, at der er en lille forsinkelse i bygge-
processen på 1 – 2 måneder. Officielt skulle KUA2 være indflytningsklar i 
januar 2013, men som det ser ud pt. vil indflytningen blive rykket til somme-
ren 2013. 
 
FSU drøftede herefter HUMs forskellige synspunkter vedr. fælles mål, stabili-
tet af driften, SE samt den centrale ledelse, som skulle give et styrket fakultet, 
der ikke konkurrerer indbyrdes. 
 
Mike Wenøe fremlagde medarbejdersidens bekymring for om processen om-
kring omstruktureringen af studieadministrative opgaver på hele fakultetet nu 
er ordentligt gennemtænkt, for som forløbet foreligger lige nu, opfattes proces-
sen som uigennemskuelig: Annette Moe`s notat af 7. september er sendt ud i 
fakultetsservice og på institutterne, men der er stor forskel på, hvordan proces-
sen gennemføres rundt omkring. Der er flere medarbejdere, som ikke har fået 
notatet. Det er heller ikke tilfredsstillende, at høringen nogen steder alene fore-
går på mail. Medarbejdersiden mener, at omstruktureringen af de studieadmi-
nistrative opgaver er for vidtgående et indgreb til, at alle stemmer kan høres på 
mail. 
  
Der savnes en beskrivelse af, hvor og hvornår der skabes tid og rum til at pro-
cessen drøftes i de relevante og gerne tværgående fora, og hvornår omstruktu-
reringen ventes behandlet i samarbejdsudvalget. Alt sammen med henblik på, 
at de berørte/interesserede kan gøre deres mening gældende. Der efterlyses en 
beskrivelse, som på visse områder kan sammenlignes med beskrivelsen af kø-
replanen for omstruktureringen af økonomicenteret.   
 
Derudover mener medarbejdersiden, at der bør være en egentlig projektejer/-
leder af omstruktureringen og en gennemskuelig ansvarsfordeling.   



Side 5 
 

Formålet skulle være, at gøre det muligt, med sådan en procesbeskrivelse i 
hånden, at kunne gå tilbage og forsikre alle kollegerne, der måtte ønske at bli-
ve hørt i processen, at de bliver hørt. Det skulle være muligt, at kunne udpege 
netop det rette forum, således at alle ved, hvornår de kan blive hørt og hvornår 
de kan høre deres kolleger - også på tværs af hele Fakultetet. 
 

 
Ad 5) Meddelelser: 

Ulf Hedetoft meddelte, at fakultetsdirektørstillingen opslås, når dekan stillin-
gen er på plads, hvilket forventes at blive til februar 2012. Fakultetsdirektør 
stillingen forventes at være besat til sommer 2012, da ansættelsesprocessen er 
lang. 

Forhandlingerne om timenormer er godt i gang og forventes at være afsluttet 
indenfor en måned. 

E-aflevering kører godt med alle interessenterne 

Der er fokus på integrationen af de administrative studiesystemer; STADS, 
Syllabus og Absalon.  

De nye e-mail konti er ikke prioriteret på nuværende tidspunkt. 

Der pågår evaluering af afskedsrunden. Der er sendt en indbydelse ud til alle 
om at deltage i fokusgruppeinterview eller muligheden for at sende deres input 
pr. mail. Der er pt. ikke stor respons fra evt. respondenter. 

 

Ad 6) Eventuelt: 

FSU drøftede målsætninger og behov hos de forskellige institutter i forbindelse 
med dekanatets møder på institutterne og Fakultetsservice vedrørende uddan-
nelses- og eksamensadministration. CompetenceHouse rapporten ligger til 
grund for processen, som skal synliggøre detaljerne i studieadministrationen, 
Hensigten er at finde fællesløsninger, der gaver et samlet behov og undersøge, 
hvor fællesløsninger ikke er en optimal løsning.  

Vedr. FSUs forespørgsel til nogle mindre fejl i evakueringsplanerne har Drifts-
chef Stig Andersen efterfølgende svaret, at driftscentret er i færd med at få 
fejlene rettet, og at der er fokus på problemstillingen omkring alarmklokken. 

 

Mødet sluttede kl. 11.15 

 


